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лювання авторського бачення інтерпретації концепту «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції». В останні роки опубліковано ряд робіт, що розкривають деякі фундаментальні теоретично-прикладні положення превентивної діяльності правоохоронних органів. У числі вітчизняних і закордонних учених, які займалися досліджува-ною нами проблематикою, можна виділити К.В. Антонова, О.М. Бандурку, Б.І. Бараненка, С.М. Гусарова, Е.О. Дідоренка, О.Ф. Долженкова, В.П. Захарова, А.М. Кислого, Д.Й. Никифорчука, Ю.Ю. Орлова, В.Д. Пчолкіна, М.А. Погорецького, І.Ф. Хараберюша, О.О. Юхно та інших. Разом із тим, слід констатувати, що до цього часу визна-чення поняття «оперативно-розшукова превен-ція злочинності підрозділами кримінальної полі-ції» та його складові залишаються недостатньо 
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розробленими або дискусійними, запропоновані дефініції є спірними та не знаходять одностайної підтримки серед вчених та практичних праців-ників, особливо з урахуванням останніх змін у кримінальне процесуальне та оперативно-розшукове законодавство. З метою визначення змісту концепту «опера-тивно-розшукова превенція злочинності підроз-ділами кримінальної поліції» слід, перш за все, проаналізувати інтерпретації термінів, близьких за змістом і завданнями («профілактика», «по-передження», «запобігання» та «припинення»), які протягом тривалого часу уже увійшли до те-рмінологічного обігу науковців і практичних пра-цівників. Для зручності вважаємо доцільним усі дефініції вчених, пов’язані з інтерпретацією кон-цептів «профілактика», «попередження», «запо-бігання» та «припинення», поділити на групи в залежності від змісту, який кожна група вчених вкладає в них. До першої групи належать су-дження представників радянської школи ОРД – Е.І. Броділовського, В.Г. Самойлова та Б.П. Смаго-ринського – стосовно того, що під оперативно-роз-шуковою профілактикою слід розуміти діяльність оперативних підрозділів, яка спрямована на проведення індивідуально-профілактичних за-ходів [2, с.110; 3, с.26; 4, с.46].  Другу групу утворюють судження вчених ра-дянського та сучасного періодів. Так, у словнику термінів з ОРД, авторами якого є Б.Е. Богданов, І.П. Козаченко, В.А. Лукашов та ін., радянськими вченими профілактика злочинів розглядається як «діяльність державних органів і громадських ор-ганізацій щодо реалізації системи заходів, спря-мованих на виявлення, усунення причин злочи-нів і умов, які сприяють їх скоєнню» [5, с.111].  До третьої групи можна віднести думки укра-їнських науковців (В.І. Василинчука, Т.В. Миро-нюк та С.В. Погребняка), які розглядають опе-ративно-розшукову профілактику як діяльність уповноважених підрозділів, метою якої є нейт-ралізація, усунення причин, негативних явищ і процесів, які породжують або сприяють учинен-ню злочинів, та запобігання виникненню умов, які сприяють вчиненню злочинів, а також вияв-лення осіб, від яких можна очікувати вчинення злочинів та здійснення на них профілактичного впливу [6, с.497; 7, с.6].  Четверту групу формують результати дослі-джень В.П. Євтушка, Я.Ю. Кондратьєва, С.С. Ма-лигіна, А.Г. Маркушина та А.Є. Чечетіна, які від-носять оперативно-розшукову профілактику до однієї із форм ОРД [8, с.76–77; 3, с.27; 9, с.93; 10, с.18].  

Таким чином, підсумовуючи, можна констату-вати, що в основному науковці у зміст профілак-тики закладають діяльність або систему заходів, які вживаються уповноваженими підрозділами з метою виявлення умов та причин, що підштов-хують осіб на вчинення злочину, а деякі до цьо-го додають ще й виявлення осіб, від яких мож-ливо очікувати вчинення злочину. Продовжуючи дослідження термінологічної різноманітності у сфері превентивної діяльності правоохоронних органів, далі зупинимося на вивченні змісту понять «запобігання злочинам» і «припинення злочинів». Так, аналіз наукової літератури показав, що наведені терміни слід розглядати разом, оскільки в їх зміст науковця-ми закладено дуже близькі змістовні компонен-ти. У словнику оперативно-розшукових термінів запобігання та припинення злочинів розгляда-ються як форми превентивної діяльності. Запо-бігання спрямоване на виявлення осіб, які за-мишляють або готують вчинення злочину з відповідним вжиттям заходів щодо недопущення переростання умислу у протиправну діяльність і, відповідно, підготовчі дії – у злочин. Діяльність щодо припинення злочину розглядається лише на етапі розпочатого, але ще незакінченого зло-чину [5, с.13].  С.С. Малигін та А.Є. Чечетін запобігання злочину визначають як виявлення осіб, що пе-ребувають на стадії формування задуму на ско-єння злочину, з метою недопущення реалізації їх задуму. Припинення злочину, на їх думку, – це виявлення осіб, які вже намагаються вчинити злочин [9, с.83]. О. Клюєв під запобіганням злочину розуміє вжиття необхідних заходів щодо недопущення вчинення правопорушень, встановлення осіб, які намагаються скоїти правопорушення, та вжиття до них певних заходів з метою недопущення ре-алізації їх протиправних намірів [11, с.12–13]. На думку Я.Ю. Кондратьєва, припинення є стадією запобігання злочину, яке здійснюється з використанням оперативних можливостей для припинення вже розпочатих протиправних діянь [3, с.28]. Окрему думку з приводу досліджуваних по-нять висловлює В.В. Голіна, який в рамках док-торської дисертації на тему «Спеціально-кримі-нологічне попередження злочинів (теорія і практика)» зробив висновок про те, що запобі-ганням злочину є самостійна специфічна части-на спеціально-кримінологічного попередження, яке складається із сукупності заходів, спрямо-ваних на окремі групи й конкретних осіб, котрі 
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виношують злочинний намір, замислюють скоєн-ня злочинів і позитивно сприймають злочинний спосіб життя, з метою дискредитувати злочинну поведінку, добитися відмови від злочинної моти-вації і наміру або від продовження злочинної діяльності. Зміст припинення злочинів, на думку В.В. Голіни, полягає в сукупності видів діяльно-сті, спрямованих на припинення початого зло-чину шляхом розробки і здійснення спеціальних заходів [12, с.22–23]. Отже, можемо констатувати, що основними завданнями запобігання та припинення злочинів є недопущення реалізації злочинного умислу, заподіяння шкоди об’єкту посягання, а також недопущення настання суспільно небезпечних наслідків. У той же час, слід наголосити, що запобігання злочину відбувається на такій ста-дії злочину, як готування до нього (ст.14 Кримі-нального кодексу України), а припинення зло-чину здійснюється на такій стадії злочину, як замах на злочин (ст.15 Кримінального кодексу України) [13]. Виходячи із цього постає питання щодо необхідності переосмислення позиції вче-них у сфері ОРД про включення запобігання та припинення злочинів до стадій оперативно-роз-шукової превенції, оскільки зазначені дії, згідно з чинним Кримінальним кодексом України та Кримінальним процесуальним кодексом Украї-ни, повинні вже розслідуватися як незакінчений злочин, який не доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного, однак аж ніяк не документуватися в межах оперативно-розшу-кової превенції під час оперативно-розшукового провадження. У теорії і практиці ОРД, крім термінів «профі-лактика злочинів», «запобігання злочинам» та «припинення злочинів», широко вживається й дефініція «попередження злочинів», до змісту якої вчені включають дещо інші сутнісні ознаки. Зважаючи на те, що думок вчених з приводу зга-даного терміну існує достатньо багато, вважаємо доцільним об’єднати їх у групи, виходячи з поді-бності змістовного наповнення. Так, перша група вчених (А.Ф. Зелінський, А.Г. Лєкарь, Я.Ю. Конд-ратьєв, М.В. Крестинський, А.Б. Сахаров та ін.) визначає зміст оперативно-розшукового попе-редження як діяльність щодо виявлення осіб, які мають намір вчинити злочин, з метою недопу-щення переростання цих намірів у злочинні дії.  Другу групу формують думки С.Б. Алімова, Ю.М. Антоняна, С.П. Бузинова, О.М. Джужі, В.К. Звірбуля, А.Е. Жалінського, О.Г. Кальмана, О.М. Литвака, В.О. Негодченка, М.Г. Сорочинсь-кого, В.Ф. Ущаповського, О.О. Черепненко та ін., які ключовими компонентами у змісті процесу 

попередження злочинів виділяють діяльність (окремі наполягають на тому, що це – комплекс заходів) із виявлення та нейтралізації причин злочинності і умов, які їй сприяють.  Третя група, до якої входять Л.В. Баринова, Б.Е. Богданов, І.П. Козаченко, В.А. Лукашов, Р.Н. Марченко, Е.І. Петров та ін., повністю підт-римує думку вчених із попередньої групи та до-повнює її такою складовою, як виявлення осіб, від котрих можливо очікувати скоєння злочину.  З точки зору В.В. Голіни, Ю.Г. Пономаренко та О.М. Сури, які утворюють четверту групу, по-передження злочинності є одним із напрямів діяльності державних органів щодо боротьби зі злочинністю.  Окрім інтерпретацій концепту «попереджен-ня злочинів», розроблених на теоретичному рі-вні, існує й нормативне визначення даного по-няття. Так, у п.1.1 Настанови про діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ України з попередження злочинів зазначається, що «по-передження злочинів – це вид діяльності пра-цівників органів та підрозділів внутрішніх справ щодо виявлення, послаблення впливу та нейт-ралізації дії причин і умов, які сприяють їхньому вчиненню, вживання заходів до осіб, поведінка яких свідчить про високу ймовірність скоєння ними злочину» [14]. Таке визначення поняття «попередження злочинів» є недосконалим та вже не відповідає реаліям сьогодення.  Продовжуючи розгляд предмета статті від-значимо, що, беручи до уваги сучасний незадо-вільний стан протидії злочинності, її високу тех-нічну оснащеність, мобільність, розгалужену систему корупційних зв’язків, закритість, дієву систему контрзаходів у частині недопущення проникнення до неї ззовні та постійної перевірки «своїх», триваючі тенденції інформатизації сус-пільства та збільшення частки онлайн-спілку-вання різних вікових груп населення, постає об-ґрунтована необхідність не тільки «реанімації» оперативно-розшукової системи превенції зло-чинності, але й адаптації її до нових суспільно-політичних, соціально-економічних та норматив-них реалій сьогодення. З цією метою є необхід-ною подальша наукова розробка змісту операти-вно-розшукової превенції злочинності, що буде сприяти підвищенню її ефективності в цілому. Для вирішення поставленого завдання слід з’ясувати семантику слова «превенція». Огляд тлумачних словників показав, що термін «преве-нція», як правило, позначає: 1) сукупність захо-дів, які сприяють нейтралізації причин вчинення злочинів; 2) дії, спрямовані на попередження чо-го-небудь, запобігання чомусь [15–17]. 
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Принагідно відзначимо, що в англомовних країнах для позначення упереджувальної зло-чинної діяльності в цілому використовується термін «превенція» (від латинського praeventio – попереджую) [18, с.602].  У перекладі з англійської мови слово «pre-vent» означає: 1) запобігати, попереджати; 2) за-важати, не допускати, перешкоджати [19, с.476]. Аналіз наукових праць А.І. Богатирьової,  К.А. Гусєвої, Л.М. Давиденка, М.Л. Давиденка, І.І. Іванова, О.М. Литвака, О.М. Литвинова, О.А. Мартиненко, М.О. Свіріна, М.Г. Сорочинсь-кого, О.В. Тимченко, О.О. Юхна та ін., які є фа-хівцями у сфері кримінального права, криміноло-гії, кримінального процесу, юридичної психології та ін., свідчить про те, що слово «превенція» вже давно увійшло в науковий обіг перелічених галу-зей права. Останнім часом (протягом десяти ро-ків) досліджуваний термін почав проникати і в оперативно-розшукову науку, що підтверджуєть-ся роботами Д.Й. Никифорчука, О.С. Тарасенка, Т.В. Миронюк та В.В. Шендрика. Також слід відмітити, що в результаті аналізу національного законодавства було встановле-но, що термін «превенція» у різних інтерпрета-ціях поступово входить до термінологічного обігу законодавця, що підтверджується у положеннях Законів України «Про запобігання корупції» (2014), «Про Національну поліцію» (2015) та наказі МВС України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України від 26.08.2014 р. № 872/88/537 «Про затвердження Інструкції про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особ-ливого режиму досудового розслідування в умо-вах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції». Отже, на підставі наведеного зроблено об-ґрунтований висновок про те, що, по-перше, 

однією із тенденцій сучасної вітчизняної право-вої науки і національного законодавства є за-стосування терміну «превенція злочинності» та похідних від нього термінів. По-друге, реалії сьогодення вимагають від науковців і практич-них працівників подальшої науково-прикладної розробки, переосмислення та уточнення сучас-ної парадигми оперативно-розшукової превенції злочинності. По-третє, серед науковців до сьо-годнішнього дня немає єдиної точки зору відно-сно ієрархії понять «оперативно-розшукова превенція злочинності», «оперативно-розшуко-ве попередження злочинності», «оперативно-розшукова профілактика злочинності», «опера-тивно-розшукове запобігання злочинам» та «оперативно-розшукове припинення злочинів».  У зв’язку з цим та беручи до уваги результа-ти вивчення емпіричного матеріалу вважаємо за необхідне висловити наступні думки і пропо-зиції: 1) сьогодні відбувається становлення но-вої ідеології і практики оперативно-розшукової превенції злочинності підрозділами криміналь-ної поліції; 2) оперативно-розшукова превенція злочинності є загальним, родовим поняттям щодо таких термінів превентивної спрямовано-сті, як «оперативно-розшукове попередження злочинності», «оперативно-розшукова профі-лактика злочинності», «оперативно-розшукове запобігання злочинам» та «оперативно-розшу-кове припинення злочинів»; 3) під оперативно-розшуковою превенцією підрозділами криміна-льної поліції злочинності слід розуміти органі-заційно-тактичну форму оперативно-розшуко-вої діяльності, яка здійснюється у процесі оперативно-розшукового прогнозування та профілактики злочинності за допомогою вико-ристання дозволених національним законо-давством оперативно-розшукових можливос-тей (заходів, засобів та сил). 
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Стащак М. В., Шендрик В. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «оперативно-розшукова превенція злочинності підрозділами кримінальної поліції». Форум права: елект-рон. наук. фахове вид. 2017. № 5. С. 382–388. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2017_5_60.pdf DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1204789 Проаналізовано інтерпретації термінів, близьких за змістом і завданнями («профілактика», «попередження», «запо-бігання» та «припинення»), які протягом тривалого часу уже увійшли до термінологічного обігу науковців і практичних працівників. Констатовано, що в основному науковці у зміст профілактики закладають діяльність або систему захо-дів, які вживаються уповноваженими підрозділами з метою виявлення умов та причин, що підштовхують осіб на вчи-нення злочину, а деякі до цього додають ще й виявлення осіб, від яких можливо очікувати вчинення злочину. Ключові слова: оперативно-розшукова превенція, злочинність, підрозділи кримінальної поліції, профілактика,  попередження, запобігання, припинення *** Стащак М.В., Шендрик В.В. Теоретические подходы к определению понятия «оперативно-розыскная превенция преступности подразделениями криминальной полиции» Проанализированы интерпретации терминов, близких по содержанию и задачами («профилактика», «предупрежде-ние», «предотвращение» и «прекращение»), которые в течение длительного времени уже вошли в терминологиче-ского обращения ученых и практических работников. Констатировано, что в основном ученые в содержание профи-лактики закладывают деятельность или систему мер, принимаемых уполномоченными подразделениями с целью выявления условий и причин, подталкивающих лиц на совершение преступления, а некоторые к этому добавляют еще и выявления лиц, от которых можно ожидать совершения преступления. Ключевые слова: оперативно-розыскная превенция, преступность, подразделения криминальной полиции, про-филактика, предупреждение, предотвращение, пресечение *** Stashchak M.V., Shendrik V.V. Theoretical Approaches to the Definition of the Concept of «Operative-ly-Investigative Crime Prevention by Units of Criminal Police» In the article it is explored the state of scientific and applied development of the content of the concept of «operatively-investigative crime prevention by units of the criminal police». For this purpose, interpretations of terms close in content and tasks («prevention», «warning», «prevention» and «termination»), which have long been included in the terminological treatment of scientists and practitioners. 
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It has been established that the scientists in the prevention content mainly lay down the activity or the system of measures taken by the authorized units in order to identify the conditions and reasons that prompt people to commit a crime, and some of them also add to the identification of persons from whom it is possible to expect the commission of a crime. It is argued that the main tasks of preventing and suppressing crimes are preventing the realization of criminal intent, causing harm to the object of encroachment, as well as preventing the onset of socially dangerous consequences. At the same time, it is noted that the prevention of crime occurs at such a stage of the crime as preparation for it (Article 14 of the Criminal Code of Ukraine), and the termination of the crime is carried out at such a stage of the crime as an attempt on a crime (Article 15 of the Criminal Code of Ukraine). It is grounded the need for a rethinking of the position of scientists in the field of the operational search activity on including prevention and suppression of the crimes of the stages of operational search, since these actions, according to the current Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine. Such crimes should already be investigated as an unfinished crime, not brought to completion for reasons not depending on the will of the guilty, but not to be documented as part of the operative-search prevention in the course of the operational-search process. Key words: operatively-search prevention, crime, criminal police units, prevention, prevention, prevention, suppression     




